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Regionfullmäktige

Motion nr 12: 2018 Stötta köttproducenterna i länet

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 12/2018 om att stötta köttproducenter i 
länet med redovisat yttrande. 

Bakgrund
I motion 12/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att landstinget ska köpa och 
frysa in lokalt uppfött kött för landstingets konsumtion för kommande 
halvår.
Regionservice har yttrat sig enligt följande. 

Yttrande
Kostverksamheten inom landstinget har i flera år arbetat med att öka andelen 
svenskt kött som används i den dagliga restaurangverksamheten samtidigt 
som vi också arbetat med att minska den totala andelen kött för att bidra till 
de högt satta miljömål som finns inom landstinget.
Motionen avser nötkött. I statistik från 2015 jämfört med 2017 kan följande 
utläsas:
Den totala inköpsvolymen av kött (fläsk, fågel, lamm, nöt och vilt) har 
minskat med 19 procent, från 44,6 ton till 36,3 ton. Minskningen beror bland 
annat på att andelen kött i vissa recept reducerats genom att istället använda 
baljväxter och grönsaker i maträtterna.

Andelen nötkött av den totala köttkonsumtionen var 2017 densamma som 
2015 (19 procent) men mängden nötkött har minskat med 16 procent. 2017 
köptes 6,5 ton nötkött.

Andelen svenskt nötkött har ökat från 68 procent till 98 procent.

Arbetet med att minska klimatpåverkan vad gäller kött pågår även under 
2018 och 2019. Trenden för innevarande år är att både den totala andelen 
kött och andelen nötkött kommer att minska jämfört med 2017 med cirka 10-
15 procent. 
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Inköp gällande färskt nötkött görs av Charkett som har sitt säte i Karlskrona. 
Charkett köper köttet främst från KLS Kalmar och KLS Ugglarp som slaktar 
djur från regionens lantbrukare. 
Idag finns möjlighet att frysa in ett ton färskt kött i Kalmar. I Oskarshamn 
och Västervik finns ingen kapacitet att frysa in mer än det som hanteras i den 
dagliga/veckovisa produktionen. Ett ton motsvarar cirka en tredjedel av den 
mängd som motionen avser, vilket kommer kräva inhyrning av 
fryscontainrar på alla tre orterna för att fullfölja motionens förslag.
Regionservice vill fortsätta det redan påbörjade arbetet med att stötta länets 
jordbrukare med fortsatt hög andel av inköp från länets producenter. Samt att 
nyttja den befintliga fryskapaciteten för att köpa in lokalt uppfött kött som ett 
ytterligare stöd till dessa

Christer Holmgren
Tf Förvaltningschef
Regionservice

Åsa Andersson
Basenhetschef, Kost & Lokalvård
Regionservice

Bilagor
Motion om att tötta köttproducenterna i länet
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